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Artelac krople oczne 10 ml
 

Cena: 21,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent MANN

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Artelac krople oczne to produkt o długotrwałym działaniu nawilżającym. Na co jest Artelac krople oczne? Wskazaniem do
stosowania leku jest leczenie objawowe zespołu suchego oka. Preparat może być pomocny w przypadku nadmiernego wysychania
rogówki i spojówki, które związane jest z zaburzeniami wydzielania łez oraz z zaburzeniami czynnościowymi. Lek można stosować w
przypadku suchych oczu związanych z przebiegiem niektórych schorzeń ogólnych lub miejscowych. Lek może być też stosowany, gdy
nie można całkowicie lub częściowo zamknąć powiek. Dodatkowym wskazaniem jest nawilżanie twardych soczewek kontaktowych.
Składnikiem czynnym leku jest hypromeloza (metylohydroksypropyloceluloza).

W opakowaniu znajduje się 10 ml roztworu Artelac krople oczne. W skład 1 ml roztworu wchodzi 3,2 mg
metylohydroksypropylocelulozy oraz składniki pomocnicze. Lek może być stosowany wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się z
treścią ulotki dołączonej do opakowania. Artelac krople oczne należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z
rekomendacjami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania. Zalecane dawkowanie Artelac krople oczne to 1 kropla do każdego
worka spojówkowego podawana w częstotliwości 3-5 razy na dobę. Czas trwania terapii należy ustalić indywidualnie. Jeśli natomiast lek
będzie stosowany w celu nawilżenia soczewek kontaktowych, można z niego korzystać przez nieograniczony czas. Zanim pacjent poda
lek do oczu, powinien usunąć soczewki kontaktowe – można ponownie założyć je po upływie około 15 minut od zakropienia oczu. Jeśli
pacjent przyjmuje inne leki do oczu, powinien zachować między nimi przynajmniej 15 minut przerwy – zawsze poza tym należy
stosować lek Artelac krople oczne jako ostatni.

U pacjentów stosujących lek Artelac krople oczne pojawić się mogą działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego. Lek z
częstością nieznaną przyczynia się do przekrwienia spojówek i dolegliwości bólowych oczu, poza tym może powodować podrażnienie
oczu lub ich świąd. Możliwe skutki uboczne Artelac krople oczne obejmują również zaczerwienienie oczu lub uczucie obecności ciała
obcego pod powieką, poza tym lek może powodować nadmierne łzawienie bądź przyczyniać się do sklejania powiek. Jeśli chodzi o inne 
działania niepożądane leku Artelac krople oczne, wystąpić u pacjentów mogą zaburzenia widzenia, poza tym lek może powodować
nadwrażliwość lub świąd, a nawet wysypkę bądź zmętnienia rogówki.

Nie każdy pacjent może stosować lek Artelac krople oczne, gdyż ma on przeciwwskazania. Lek nie powinien być stosowany przez
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pacjentów z nadwrażliwością na chociaż jeden z jego składników. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania do oczu. Jeśli w
czasie korzystania z produktu pojawią się u pacjenta objawy podrażnienia oczu, ich ból lub zaczerwienienie czy problemy z widzeniem,
powinien przerwać stosowanie Artelac krople oczne i skonsultować się z lekarzem. Lek nie powinien być stosowany przez pacjentki w
ciąży i karmiące piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Skład
Substancja czynna: 1 ml roztworu zawiera 3,20 mg metylohydroksypropylocelulozy.

Wskazania i działanie

Leczenie objawowe wysychania rogówki i spojówki (&bdquo;Zespół suchego oka&quot;) spowodowanego zaburzeniami
wydzielania łez lub zaburzeniami czynnościowymi, w przebiegu chorób ogólnych lub miejscowych, prowadzącymi do
niedomykalności powiek
Zwilżanie twardych soczewek kontaktowych.

Środek typu sztuczne łzy. Służy także do zwilżania twardych soczewek kontaktowych.

Dawkowanie
W leczeniu &bdquo;Zespołu suchego oka&quot;, dawkowanie ustala się indywidualnie&quot;. Zwykle podaje się 3 do 5 razy na dobę lub
częściej, 1 kroplę do worka spojówkowego. Okres stosowania preparatu w celu &bdquo;nawilżania twardych&rdquo; soczewek
kontaktowych jest nieograniczony.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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